14.12.2017

Emne:

Sv: VS: Tillitsbrudd og konsekvens

Fra:

"Arne Viste" <arne.viste@lyse.net>

Sendt:

14.12.2017 17.59.44

Til:

"Ringså, Lene Marie" <lene.ringsa@skatteetaten.no>;

Vi er og har vært enige om Plog AS sine plikter, med unntak av kravet om 50%
skattetrekk som en livslang og permanent ordning for enkelte grupper skattytere. Plog
AS er enig med skattedirektoratet at disse plikter er godt belyst.
Plog AS ønsker oppfylle sine plikter, men har valgt sette dem på en kortvarig pause
inntil skatteetaten også viser vilje til å ivareta sine plikter. Det er skatteetatens plikter
vi er uenige i, ikke Plog sine plikter. Det undrer meg at skattedirektoratet fortsatt ikke
har oppdaget hva som se stridens kjerne.
Forøvrig informerer vi om det også er levert inn klage til skatteklagenemnda, samt
levert inn en anmeldelse av skattedirektoratet med henvisning til straffelovens §171,
§172, §173 og §174 første ledd punkt b. Kommunikasjonen med dere oppleves
dessverre ikke konstruktiv lengre. Da også påtalemyndigheten er inhabil og part i
saken (de har selv straffeforfulgt en rekke arbeidsgivere/arbeidstakere), antar vi det
er høyesterett eller EMD som må avgjøre i saken. Jeg ber skattedirektoratet igjen om
å samarbeide om å oppnå en rettslig avklaring.
Håper dette var avklarende. Vi imøteser fortsatt svar på våre tre ubesvarte spørsmål,
slik at ordinær rapportering kan gjenopptas. Samt skatteoppgjør for de ansatte, slik at
skatteinnbetalingen også kan gjenopptas.
Mvh. Arne Viste
+47 47954763
 Original Melding 
Fra: "Ringså, Lene Marie" <lene.ringsa@skatteetaten.no>
Til: "arne.viste@lyse.net" <arne.viste@lyse.net>
Cc: "Holte, Hans Christian" <hch@skatteetaten.no>; "Johnstad, Erik"
<Erik.Johnstad@skatteetaten.no>; "Amdal, Kirsten"
<kirsten.amdal@skatteetaten.no>; "Geir Tørring" <geir.torring@sola.kommune.no>;
"Magnus, Jan Munthe" <jan.magnus@skatteetaten.no>
Sendt: 14.12.2017 17.21.37
Emne: VS: Tillitsbrudd og konsekvens
Hei
Viser l din mail under, samt dine henvendelser l Jan Magnus de seneste dager. Jeg forsøkte ringe
deg dligere i dag.
Vi har dligere gi deg u yllende informasjon om hvilke regler og plikter som gjelder for deg som
arbeidsgiver i llegg l hvilke ska eregler som gjelder for dine ansa e. De e senest i en mail l deg
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26. oktober der vi fylte inn svarene i et Excel‐ark du hadde utarbeidet og sendt oss i forbindelse med
vårt møte 10. oktober. Du har i llegg få u yllende informasjon fra både Ska Vest og
Ska edirektoratet.
Vi forstår at du fremdeles har spørsmål du mener å ikke ha få svar på, så jeg vil igjen forsøke å
redegjøre for hvilke plikter du har som arbeidsgiver og hvilke regler som gjelder for deg, samt
ska ereglene for dine ansa e.
En arbeidsgiver plikter å foreta ska etrekk i lønnen han utbetaler l sine ansa e e er gjeldende
ska ekort. Dersom det mangler ska ekort skal arbeidsgiver trekke 50% ska av lønnsutbetalingen.
En arbeidsgiver plikter i llegg å betale arbeidsgiveravgi og å innbere e utbetalingene l sine
ansa e via A‐meldingen. Det er ingen forutsetning for innrapportering i A‐meldingen at personen
har et norsk id‐nummer (verken fødselsnummer eller D‐nummer) da det kan innbere es på en
annen iden ﬁkator.
Personer som arbeider i Norge for en norsk arbeidsgiver vil være ska eplik g l Norge for inntekten
av de e arbeidet. Ska eplikten for inntekten er uavhengig av om personen har lov l å ta arbeid i
Norge eller har lovlig opphold i Norge. Vi er, som nevnt dligere, i prosess med å få gjennomført
ska eoppgjør for dine ansa e.
De spørsmål som du dligere har reist kny et l lovlig opphold i Norge, adgang l å ta arbeid i
Norge, en arbeidsgivers anledning l å anse e personer i sin bedri og arbeidstakeres medlemskap i
norsk folketrygd må du, som vi også har kommunisert l deg dligere, ta opp med henholdsvis
utlendingsmyndighetene, poli et og NAV.
Vi bemerker at Ska eetaten forholder seg l det regelverk vi er sa l å forvalte, og følger opp at
både arbeidsgivere og ska eplik ge oppfyller sine forpliktelser ovenfor Ska eetaten.
Vi fastholder at du som arbeidsgiver har forpliktelser kny et l bl.a. innrapportering i a‐meldingen,
innbetaling av arbeidsgiveravgi og å foreta forskuddstrekk i lønnsutbetalinger l dine ansa e. Ved
å ikke foreta de nevnte innberetninger/innbetalinger overholder du ikke dine
arbeidsgiverforpliktelser.
Med henvisning l siste avsni i din e‐post under vil vi avslutningsvis understreke at Ska eetaten
aldri inngår avtaler med arbeidsgivere om at de kan slippe sine arbeidsgiverforpliktelser, eller
bifaller/godkjenner praksis i strid med regelverket.
Vennlig hilsen
Lene Marie Ringså
Seksjonssjef
Seksjon personska
Re savdelingen
Ska edirektoratet
tlf: 924 44 944

Fra: Arne Viste [mailto:arne.viste@lyse.net]
Sendt: 10. desember 2017 21:18
Til: Holte, Hans Christian
Kopi: Ringså, Lene Marie; Johnstad, Erik; Amdal, Kirsten; Geir Tørring
Emne: Tillitsbrudd og konsekvens
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Tillit er limet i samfunnet. For Plog AS oppleves det derfor som tillitsbrudd at ikke
skatteetaten svarer på de spørsmål som er stilt i en rekke brev gjennom flere år.
Hvor viktig tillit er fremgår også på nettsidene deres:

SAKENS FAKTA
Skatteetaten har urettmessig i en årrekke innkrevd og beregnet trygdeavgift
for ureturnerbare skattytere som ikke er medlemmer i folketrygden.
Skatteetaten har urettmessig i en årrekke innkrevd og beregnet
arbeidsgiveravgift fra arbeidsgivere til ureturnerbare ansatte som ikke er
medlemmer i folketrygden
Skatteetaten har i en årrekke innkrevd 50% skattetrekk for ureturnerbare
skattytere uten skattekort, uten å foreta påfølgende skatteoppgjør.
Skatteetaten plikter å foreta slikt skatteoppgjør.
Når skatteetaten har blitt gjort oppmerksom på disse forhold, har kommunikasjonen
stanset opp. Konkrete spørsmål blir ikke besvart. For Plog AS framstår det som at
uretten skyldes bevisste handlinger fra skatteetaten. Plog AS har derfor nå mistet sin
tillit til etatens vilje til å ivareta sitt samfunnsoppdrag.
På toppen av dette kommer skatteetatens manglende respekt for
påtalemyndighetens kompetanse, og de påstander skatteetaten framsetter om at
Plog AS sin virksomhet skal være ulovlig. Plog AS har rett til å anses som uskyldig
fram til en dom foreligger i saken.
Skatteetatens manglende respekt for grunnloven og menneskerettighetene er
likevel mest alvorlig. Saken kjerne handler jo ikke om penger, men om
nedverdigende behandling av mennesker i en sårbar situasjon. Plog AS forventer at
også disse spørsmål tas på alvor av skatteetaten, og at spørsmålene om dette
besvares.
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PLOG SINE VURDERINGER
Med kjennskap til den uholdbare humanitære situasjon de ureturnerbare befinner
seg i, er det ikke riktig for Plog AS å forholde seg taus lenger, eller utvise mer
tålmodighet i saken. Uten tillit til at skatteetaten utfører sitt samfunnsoppdrag er nå
våre vurderinger at det mest etiske og riktige handlingsalternativet er som følger:
Å ikke betale mer penger til en en etat som bevisst bryter lover og regler, og
ikke ivaretar sitt samfunnsoppdrag.
Å ikke mase mer i saken. Skatteetatens manglende vilje til dialog om disse
spørsmål fører bare til frustrasjoner hos begge parter.
Plog AS velger derfor selv fremover ta ansvar for en mest mulig riktig og rettferdig
skattebehandling for virksomheten inntil skattetaten tar nødvendige skritt for å
gjenopprette tilliten.
ANGÅENDE RAPPORTERING
Plog AS pauser herved kommunikasjonen med skatteetaten, også når det gjelder A‐
melding, omsetnings og merverdiberegningen, årsoppgjør og eventuelle andre
rapporteringer. Regnskapsførselen vil likevel fortsatte som normalt. Dette er å anse
som en foreløpig nødløsning som opprettholdes bare frem til skatteetaten svarer på
de mest sentrale spørsmål.
ANGÅENDE SKATTEHÅNDTERING
Plog AS pauser herved innbetaling av selskapsskatt, momsinnbetaling, skattetrekk
fra de ansatte, gebyrer eller andre penger skatteetaten har ansvaret for. Dette er å
anse som en foreløpig nødløsning som opprettholdes bare frem til skatteetaten
foretar skatteoppgjør også for de ureturnerbare skattyterne uten lovlig opphold..
BALLEN LIGGER HOS SKATTEETATEN
Etter flere år med forsøk på konstruktiv dialog, er Plog AS nå overbevist om at jeg
har tilstrekkelig grunnlag for mine påstander om bevisste lovbrudd fra skatteetatens
side. Dersom det foreligger misforståelser eller feil i avsnittet "SAKENS FAKTA",
foreslår jeg at dere heller løser det gjennom dialog enn gjennom en rettssak. De
svar, de antydninger og de uklarheter som skatteetaten har svart med så langt og
den kunnskap Plog AS har fra andre kilder, tyder på at det ikke foreligger uenighet
mellom skatteetaten og Plog AS omkring de tre kulepunktene i avsnittet over.
Mvh. Arne Viste
Daglig leder og ansvarlig eier i Plog AS
Marknesringen 2
4052 RØYNEBERG
+47 47954763
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Denne e‐posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den ins tusjon eller person den er re et l og kan
være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst sle den og kontakt Ska eetaten.
The contents of this email message and any a achments are intended solely for the addressee(s) and may contain
conﬁden al informa on and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this
message, please immediately delete the message and alert the Norwegian Tax Administra on.
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